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Gerbiama NPS bendruomene,

Nors vasaris – trumpiausias metų mėnuo, visgi jis buvo kupinas veiklos

ir svarbių minėjimų.

Vasario 16-ąją šventėme Valstybės atkūrimo dieną. Ji priminė apie tai,

kad mūsų tėvynės suverenumas ir valstybingumas, ypač šiuo jautriu ir

neramiu laikotarpiu, yra neįkainojama dovana. O Užgavėnių šventė

atgaivino bendruomeniškumo jausmą bei senųjų tradicijų ilgesį.  

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 

 (Tęsinys 2 psl.)

Vasario 20 d. minėjome Pasaulinę socialinio teisingumo dieną. Šiais metais ypatingas dėmesys

skiriamas solidarumui ir dialogui tarp socialinių partnerių – darbdavių, darbuotojų bei

vyriausybės atstovų. Tą dieną dera atkreipti dėmesį į darbuotojų teisę, kad su jais būtų dalijamasi

įmonės pelnu mokant teisingą ir skaidrų atlygį už darbą, investicijas į tinkams darbo vietas,

žmogaus vertę. 

Bene svarbiausias vasarį tekęs iššūkis abiems pusėms - ir darbdaviui, ir profesinei sąjungai –

derybos dėl AB “ORLEN Lietuva” ir UAB “ORLEN Service Lietuva” darbuotojų darbo užmokesčio

didinimo 2023 metams.

Vertėtų pasidžiaugti greita darbdavio reakcija bei pozityviu požiūriu siekiant rasti būdus

atsižvelgti į darbuotojų lūkesčius, kurie atsispindėjo ne tik narių pastebėjimuose apie darbo

užmokestį, bet ir AB “ORLEN Lietuva” darbuotojų įsitraukimo apklausos rezultatuose. Kelių

savaičių bėgyje mums kartu pavyko suderinti kompromisinius sprendimus abiejose bendrovėse.

Derybose su AB “ORLEN Lietuva” darbaviu susitarėme dėl diferencijuoto darbo užmokesčio

didinimo rodiklio atskiroms darbuotojų kategorijoms. Vidutiniškai visiems bendrovės

darbuotojams jų darbo užmokestis nuo šių metų balandžio 1 dienos didės 10 proc.

Taip pat profesinė sąjunga pateikė darbdaviui papildomą pasiūlymą, kad siekiant teisingesnio

apmokėjimo už atliktą darbą būtų skirta vienkartinė išmoka tai darbuotojų grupei, kuriai

numatytas mažesnis darbo užmokesčio didinimo rodiklis nei 9 proc. Darbdavio atstovai į šį

prašymą atsižvelgė.
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Tuo metu UAB “ORLEN Service Lietuva” darbuotojams darbo užmokestis nuo balandžio 1 d. kils

vienodu dydžiu - 11 proc., išskyrus valytojas, kurių darbo užmokestis, pagal bendrovėje veikiančią

atlygio sistemą, siejamas su šalies minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžiu. Be to, profesinės

sąjungos prašymu, darbdavys sutiko, kad visiems įmonės darbuotojams (taip pat ir valytojoms)

būtų išmokama papildoma išmoka kovą. Šie pakeitimai dėl darbo užmokesčio įsigalios pritarus

valdybai.

Derybų metu sutarta ir dėl pakartotino darbo užmokesčio peržiūrėjimo abiejose bendrovėse dar

šiais metais, vasarą. Tokiu būdu siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus specialistus.

Primenu, kad Naftininkų profesinė sąjunga (NPS) bendrovių vadovams prašymus dėl darbuotojų

darbo užmokesčio didinimo 2023 m. išsiuntė vasario 10 d.

Juose darbdavio atstovai buvo kviečiami kartu peržiūrėti bendrovės darbuotojų darbo

užmokesčio didinimo perspektyvas nuo 2023 metų vasario mėn. 1 d.

Šiame numeryje publikuojame interviu su Dariumi Ereksonu, AB „ORLEN Lietuva“ Gamybos

padalinio technologinių įrenginių operatoriumi. Ilgametis bendrovės darbuotojas į NPS gretas

įsijungė prieš metus. 

Be to, kviečiu skaityti ir apie kitas svarbias vasario aktualijas.

Sveikinu įžengus į pavasarį ir linkiu kuo daugiau šviesos aplinkoje ir širdyse! 

                          Su šiltais linkėjimais,

                          NPS pirmininkė Sonata Samoškienė                                                            

2 psl.  (Tęsinys 3 psl.)

Žalia šviesa pokyčiams, kurie sustiprins Europos darbo tarybų 
bei darbuotojų teises 

raginimas taikyti veiksmingas ir atgrasančias pinigines ir nepinigines sankcijas bendrovėms,

apeinančioms Direktyvos nuostatas ir nesilaikančioms darbuotojų teisės gauti informaciją bei

konsultuotis;

poreikis užtikrinti veiksmingą EDT ir Specialaus derybinio organo teisę kreiptis į teismą;

ne mažiau kaip du EDT posėdžiai per metus;

EDT ir Specialaus derybinio organo teisė gauti profesinių sąjungų atstovų pagalbą bei

tvirtesnės finansinės priemonės šią pagalbą užtikrinant.               

Vasario 2 d. buvo išties pergalinga diena Europos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms.

Tądien, po ne vienerių metų kovos siekiant didesnių garantijų darbuotojams, Europos

Parlamentas (EP), po pateikimo, pritarė ES Europos darbo tarybų (EDT) direktyvos peržiūrai. Šie

pakeitimai liečia ir ORLEN bendroves visoje Europoje, jų darbuotojus ir profesines sąjungas. 

EP pateiktame Direktyvos tekste yra keletas profesinėms sąjungoms svarbių patobulinimų:



Primename, kad koncerno PKN Orlen Europos darbo tarybos preziudiumo sudėtyje yra kolegė Zita

Vilkauskaitė, AB "ORLEN Lietuva" inžinierė planuotoja iš Įrengimų patikimumo ir remonto

planavimo skyriaus.

Ji sako, kad nors ši institucija buvo įkurta neseniai, vos prieš metus, visgi buvo paliesti klausimai,

svarbūs koncerno darbuotojams, pavyzdžiui darbo užmokesčio didinimo galimybės. 

"Per šį trumpą laikotarpį mums pavyko suderinti tų šalių, kuriose veikia koncernas PKN,

darbdavio ir darbuotojų atstovų pozicijas dėl darbo užmokesčio peržiūrėjimo principų koncerno

įmonėse. 

Sausio 31 dieną įvykusiame susitikime parengėme bendrą rezoliuciją, kurioje atkreipiame dėmesį,

kad siekiant, jog darbuotojų pajamų perkamoji galia liktų stabili, būtina atsižvelgti į infliacijos

rodiklius skirtingose šalyse", -  pažymi Z. Vilkauskaitė.

Pasak jos, tokie susitarimai ir nuomonių suderinimai labai svarbūs formuojant koncerno

vadovybės sprendimus, kurie liečia darbuotojų garantijas.
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Vilniuje vyko LPPSF tarybos posėdis: jame ir NPS atstovai
Vasario 8 d., Vilniuje, įvyko Lietuvos pramonės profesinių

sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdis.

Jame buvo svarstomos organizacijos veiklos kryptys 2023

metams, aptariami tradicinių renginių organizavimo

klausimai. Be to, dalintasi kolektyvinių sutarčių nuostatų ir

kolektyvinių derybų gerąja praktika, vyko diskusijos kitais

aktualiais klausimais.

 (Tęsinys 4 psl.)

Jau galima deklaruoti pajamas už 2022 ir tuo pačiu paremti Naftininkų profesinę sąjungą,

skiriant jai 0,6 proc. nuo savo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Jums tai nieko nekainuos, o mums tai padės sustiprinti savo organizaciją!

Juolab, kad tai galima padaryti nuotoliniu būdu, iš savo įrenginių prisijungus prie Valstybinės

mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Pažymėtina, jog paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. GPM,

politinėms partijoms - iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc.

(kiekvienam jų skirti atskiri prašymo formos langeliai).

Taip pat federacijos taryba nusiuntė solidarumo žinutę kolegoms iš Danijos, kurie kovoja už

didesnį atlyginimą infliacijai kompensuoti bei protestuoja prieš vyriausybės planus trumpinti

atostogas (nuotraukoje).

Naftininkų profesinei sąjungai posėdyje atstovavo pirmininkė Sonata Samoškienė ir NPS tarybos

narys Valdemaras Stelmokas.

Deklaruodami pajamas už 2022 metus paremkite ir savo profesinę sąjungą!
 



Kaip pateikti prašymą paramai skirti?

✓  Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e-bankininkystę, su e-parašu ar su VMI

priemonėmis. Tai galima padaryti ir telefonu per VMI mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti

iš App Store ir Google play.

✓  Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti

paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše – „Prašymas skirti paramą“, forma FRO512.

✓Gavėjo pavadinimas - Naftininkų profesinė sąjunga.

✓Idenifikacinis numeris (kodas) – 167209442.

DĖKOJAME UŽ SKIRTĄ PARAMĄ!

Pokalbiai prie kavos

4 psl.  (Tęsinys 5 psl.)

Vasario mėnesio tradicinės rubrikos „Pokalbiai prie kavos“ pašnekovas

– Darius Ereksonas, AB „ORLEN Lietuva“ Gamybos padalinio

technologinių įrenginių operatorius, bendrovėje besidarbuojantis jau

26 metus, tačiau į Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) gretas įsijungęs

neseniai. 

Su kolega glaustai pakalbėjome apie profesinės sąjungos reikšmę bei

svarbiausią pomėgį – sportą. 
         Foto: iš  D. Ereksono  asm. archyvo 

- Dariau, bendrovėje dirbate jau seniai, tačiau į profesinę sąjungą įstojote vos prieš metus. Kas

paskatino imtis toki žingsnio?

- Į profesinę sąjungą įstoti paskatino bendradarbiai, jau esantys profesinės sąjungos nariais.

Manau, jog profesinė sąjunga – tai svarbi organizacija, kuri yra tarpininkas tarp darbdavio ir

darbuotojų, padedantis tartis dėl geresnių darbo sąlygų, atlyginimų peržiūrėjimo ir didinimo bei

kitų darbuotojų lūkesčių. Todėl kuo daugiau joje bus narių, tuo organizacija bus stipresnė. 

Stodamas į NPS tikiuosi savo pavyzdžiu paskatinti kolegas taip pat tapti nariais. 

Taigi, remdami profesinę sąjungą, galite vienu metu paremti ir

pasirinktą politinę partiją bei, pavyzdžiui, mokyklą ar darželį,

tereikia atitinkamai pažymėti prašymo formos langelius. 

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei

vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra iki 2026

metų (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

SVARBU:

• Prašymo formą galite pateikti iki 2023 m. gegužės 2 d.

• Skirti paramą galima tik pateikus metinę pajamų deklaraciją

(elektroniniu būdu).
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- Kokias AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinės sutarties nuostatas labiausiai vertinate? Gal turite

pasiūlymų, ką galima būtų joje tobulinti?

- Teigiamai vertinu visas kolektyvinės sutarties nuostatas, kurios skatina atsižvelgti į darbuotojų

gerovę, tačiau vienos nuostatos išskirti negalėčiau. Mano požiūriu, visi su darbdaviu susiderėti

dalykai yra svarbūs, nes kiekvienas jų, net jei ir mažiausiu būdu, prisideda prie geresnių darbo

sąlygų. 

- Žinome, kad mėgstate sportą. Gal apie šį pomėgį galite papasakoti plačiau?

-Sportuoju daug metų: žaidžiau ir dabar kartais dar pažaidžiu krepšinį bei tinklinį, bet

daugiausiai dėmesio skiriu sunkiajai atletikai (štangos spaudimui). Dalyvauju įvairiuose šios

sporto šakos čempionatuose, siekiu sportinių rezultatų bei džiaugiuosi, kad sulaukiau finansinės

paramos iš AB „ORLEN Lietuva“. 

- Ar rekomenduotumėte NPS kitiems kolegoms, kurie nėra nariai ir kodėl?

- Rekomenduočiau vien todėl, kad organizacija taptų dar stipresne. 

- Jūsų linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei.

- Norėčiau palinkėti ir toliau sėkmingai tęsti pradėtus darbus. Vertinu tai, ką darote dėl visų

įmonės darbuotojų, ir tikiuosi būti šios veiklos dalimi. 

- Dėkojame už pokalbį!

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, suminės

darbo laiko apskaitos ribojimai būtini dėl darbuotojų gerovės. 

I.Ruginienė, be kita ko, abejoja, ar suminę darbo laiko apskaitą turi reglamentuoti Darbo

kodeksas. Dėl to, pasak jos, būtų galima susitarti kolektyvinėse sutartyse.

Aktualijos
 Seime skinasi Darbo kodekso pataisos, ribojančios suminę

darbo laiko apskaitą.

Jos numato, kad suminė darbo laiko apskaita būtų taikoma

tik esant būtinumui be pertraukų veikiančiose įmonėse, o

kitose tokia tvarka būtų galima tik susitarus kolektyvinėje

sutartyje. Jeigu šias pataisas Seimas priimtų, jos įsigaliotų

nuo 2024 metų. Taip pat siūloma pamainų grafikus sudaryti

taip, kad nepažeistų maksimalaus 48 val. (dabar 52

val.)darbo laiko per 7 dienas, o per septynių paeiliui

einančių dienų laikotarpį darbuotojui būtų suteiktas bent

48 valandų nepertraukiamo poilsio laikas vietoje dabar

numatytų 35 val. 

SUSISIEKIME:
El. paštas:

sonata.samoskiene@npsajunga.lt,
npsajunga@gmail.com

Mob. tel. +370 620 97348
*******

 
MUS RASITE:

https://www.facebook.com/
naftininkuprofsajunga

http://naftininkai.pramprof.lt/
Facebook NPS aktualijų grupėje nariams

Bendrovės intranete


